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 Horisont Energi en Koole Terminals 
tekenen een intentieverklaring om 
een terminal en opslagfaciliteiten te 
ontwikkelen voor waterstof in de 
vorm van ammoniak

 Havenbedrijf Rotterdam, Chiyoda, 
Mitsubishi en Koole Terminals 
starten haalbaarheids studie naar 
grootschalige import van 
waterstof

 Onderzoek naar recycling van 
spoelwater en gebruik van 
daaruit gewonnen oliën als 
biobrandstof

 Koole 2.0 programma gelanceerd: 
hiermee richten we de organisatie 
opnieuw in met de energie en 
grondstoff entransitie als uitgangspunt

 Koole Terminals investeerde in 2021 
in de isolatie van opslagtanks. 
Eind 2021 waren 32 opslagtanks 
voorzien van wandisolatie

 Koole Tankstorage Minerals (KTM) 
maakt stookolietanks geschikt 
voor opslag van biobrandstoff en

In een oogopslag
Mijlpalen 2021
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Opslagcapaciteit

4,1
 miljoen m³

Omzet

€ 294,3
miljoen

Medewerkers

596
FTE

Veiligheid en Gezondheid

1,8
TIR

Procesveiligheid

0,7
PSER

Diversiteit

26%
vrouwen in ELT

Broeikasgassen

109,2
kton CO2

(scope 1, 2)

Minerale brandstoffen

29,8%
van opslagomzet

In een oogopslag
Kerncijfers 2021 
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In een oogopslag
Onze terminals

119K m3Amsterdam

20K m3Dodewaard

Botlek: 1.600K m3

Minerals: 1.400K m3

Pernis: 654K m3

RIHO: 80K m3

KTN: 80K m3

56K m3Zaandam

Nijmegen

Rotterdam

32K m3Gdynia
22K m3Liverpool

Avonmouth 25K m3
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Voorwoord van de CEO
Als maatschappij bevinden we ons in een spannende tijd. Er zijn grote transities aan 
de gang die onze samenleving echt anders gaan laten functioneren dan vroeger. 
Denk aan de voedseltransitie. En aan de transitie van ons energiesysteem – een van 
de grootste economische systemen die we hebben. Dat is een gigantische operatie. 
Op dit moment is nog onduidelijk hoe de wereld er over 10 of 20 jaar uitziet. Laat 
staan over 50 jaar. De windmolens en zonneparken in het landschap zijn nog maar 
het topje van de ijsberg. 

De energietransitie faciliteren
Koole Terminals heeft de ambitie om een duidelijke rol te spelen in het faciliteren 
van de energietransitie. Met onze oorsprong in plantaardige oliën en huidige infra
structuur, terminals, modaliteiten, oplossingen en kennis zijn we een onmisbare 
schakel tussen vraag en aanbod van duurzame producten. We zorgen ervoor dat 
onze terminals geschikt zijn voor duurzame en minerale producten die de markt 
opgeslagen wil hebben. Veilig, efficiënt en slagvaardig. Daar zit onze kracht. We 
opereren daarbij in nauwe samenspraak met onze stakeholders en ketenpartners. 

We signaleren ontwikkelingen en kansen. We hebben het over de vraagstukken die er 
liggen en over de oplossingen die wij kunnen bieden. Het lukt alleen sámen: de 
‘human factor’ bepaalt het succes van de energietransitie, de hardware is het middel. 

Mineraal maakt plaats voor duurzaam
In 2021 hebben onze inspanningen op het vlak van de energietransitie al tot veel
belovende resultaten geleid. De grootste klimaatwinst zit ‘m in onze bijdrage aan de 
overgang van klanten op biobrandstoffen en andere meer duurzame producten. 
Op dit moment zijn we een van de grootste biobrandstoffenopslagbedrijven in het 
AntwerpenRotterdamAmsterdamgebied. We bouwen nog drie tankputten voor 
stookolie om naar opslagtanks voor biobrandstoffen. Op onze Botlekterminal hebben 
we een destillatiesysteem waarmee we grondstoffen opwerken tot brandstoffen. 
Daarnaast hebben we op verschillende terminals systemen waarmee we retour
dampen uit tanks en brandstofschepen innemen en in een gesloten systeem 
omzetten in energie.

“We maken onze terminals geschikt voor 
duurzame producten. Veilig, efficiënt en 
slagvaardig. Daar zit onze kracht.”
John Kraakman
CEO
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of dienst gezond weer naar huis gaan. Afgelopen jaar vonden er geen impactvolle 
lekkages bij ons plaats. Een groot deel van de ongevallen dat bij ons  plaatsvindt, 
betreft vallen en struikelen. Daar zit verbeterruimte, bijvoorbeeld door obstakels 
weg te werken of beter te verlichten. We investeren in veiligere  werkplekken voor 
medewerkers. We hebben ook nog werk te verzetten in het afronden van vervolg
acties uit veiligheidsaudits en analyses. Die hebben we scherp op het netvlies.
In 2021 hebben we opnieuw veel aandacht besteed aan de COVID19 pandemie 
en het hybride werken. Aangezien de aard van een groot deel van ons operationele 
werk op locatie plaatsvindt, hebben onze medewerkers onder strikte hygiëne
maatregelen moeten werken om besmettingen te voorkomen. Kantoormedewerkers 
hebben gedurende langere tijd vanuit huis moeten werken. We zijn ons bewust van 
de impact die de pandemie op onze medewerkers heeft gehad, zowel fysiek door 
besmettingen als mentaal. 

We gaan door met het beperken van emissies, geur en geluidsoverlast. Zo passen we 
op al onze tanks dampverwerking toe, ook als dat niet strikt noodzakelijk is. We zijn 
vorig jaar verder gegaan met isolatie van tankinstallaties. Bijkomend voordeel is dat 
we zo besparen op de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. 

Samen met stakeholders
Al met al is Koole een bedrijf dat, net als de samenleving, in transitie is en zich samen 
met de stakeholders voorbereidt op de toekomst. We zijn inmiddels volop in actie. 
Over onze duurzame activiteiten en prestaties in 2021 leggen we in dit eerste 
 duurzaamheidsrapport verantwoording af. We laten zien op welke gebieden wij 
als onderneming impact hebben en hoe wij op diverse duurzaamheidsthema’s 
 presteren. Wij danken onze medewerkers, klanten, ketenpartners en onze aandeel
houders voor de bijdrage die ze daar dag in, dag uit aan leveren.

John Kraakman
CEO

In 2021 hebben we tevens mooie stappen gezet in de verwerking van duurzame 
 vliegtuigbrandstoffen. Op dit moment zijn we, met 200.000 ton per jaar, de grootste 
producent daarvan ter wereld. Maar we blijven realistisch: kijkend naar de Europese 
markt voor vliegtuigbrandstoffen (60 miljoen ton) is onze productie maar een fractie. 
Desondanks zijn we trots op de investeringen die we doen en het resultaat dat het 
oplevert. Ook in de duurzame brandstoffen voor wegtransport, die we bij Koole 
bijmengen, nemen we inmiddels een goede positie in. Kijkend naar scheepsbrand
stoffen – traditioneel vaak stookolie – zijn we druk bezig met het verbeteren van de 
CO2voetafdruk door deze te vermengen met biocomponenten en door ultralaag 
zwavelgehalte stookolie te produceren. Op veel terminals loopt er ontwikkelwerk om 
onze technische installaties klaar te maken voor de producten van de toekomst. 
Bijvoorbeeld voor de inzameling van afvalstromen waarvan transitiebrandstoffen 
gemaakt kunnen worden. We beseffen dat we ondanks alle mooie stappen nog een 
lange weg te gaan hebben. In 2022 hebben we daarom concrete doelen opgesteld 
waarmee we onze ambities op het gebied van energietransitie en klimaatneutraliteit 
van onze eigen operaties concreet maken. 

100% groene investeringen
We kunnen stellen dat inmiddels al onze inspanningen in business development – 
goed voor honderden miljoenen euro’s aan groeiinvesteringen – gericht zijn op 
groene producten. Daarbij verliezen we minerale grondstoffen zeker niet uit het oog: 
de komende jaren blijven we te maken houden met een duale realiteit waarin 
 mineraal en duurzaam naast elkaar bestaan. Dat blijven we faciliteren. En daar 
willen we transparant over zijn. 

De volgende stap waarop we ons nu voorbereiden wordt de opslag en verwerking 
van nieuwe CO2neutrale energiedragers, zoals ammoniak en vloeibare organische 
waterstofdragers (LOHC). Daar zijn we serieus mee bezig. Afgelopen jaar hebben we 
daarom met onze ketenpartners diverse overeen komsten getekend en zijn we met 
haalbaarheidsstudies en engineering gestart. De markten voor deze nieuwe energie
dragers zijn nog niet volwassen en vereisen daardoor nog veel denk en uitzoekwerk. 
We bereiden ons samen voor op een nieuwe realiteit. Met ons Koole 2.0programma, 
dat in 2021 formeel is gestart, stomen we de organisatie klaar voor de toekomst.

Veiligheid en Gezondheid als topprioriteit
Bij alles wat we doen, hebben de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers 
en omgeving topprioriteit. We willen dat mensen die bij ons werken, na hun werkdag 
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Sustainability Statement

Together we are driving the 
energy transition forward 

Als Koole Terminals leveren we een bijdrage aan een duur 
zamere samenleving; aan een wereld die groen,  veilig en 
gezond is. 

Dat doen we door de energietransitie te faciliteren als toonaangevende speler in 
de opslag, verwerking en logistiek van hernieuwbare, koolstofarme grond en brand
stoff en. In de toeleveringsketen van onze klanten zorgen we voor een ‘green step 
forward’ met onze veilige, betrouwbare en duurzame diensten. We nemen onze 
verantwoordelijkheid om eventuele negatieve eff ecten van onze  activiteiten proac
tief te voorkomen danwel te minimaliseren.

Een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving willen én kunnen wij enkel 
samen met onze klanten, ketenpartners, leveranciers en mede werkers. Wij gaan 
met hen actief  in gesprek om onze ambities gezamenlijk te realiseren. In onze 
onder nemende en toekomstbestendige organisatie  handelen we integer, trans
parant en met respect voor mensenrechten en de belangen van onze stakeholders. 
We houden ons aan alle wettelijke verplich tingen en leggen verantwoording af over 
onze activiteiten. Onze Code of Conduct is onze leidraad. Vanuit onze eigen kern
waarden en bedrijfsnormen varen we een stabiele koers.

We borgen het waarmaken van onze duurzaamheidsprincipes en doelstellingen 
door deze integraal onderdeel te maken van onze besturings en besluit vormings
processen én onze cultuur.  

Onze duurzaamheidspijlers

Gezonde en veilige omgeving
De veiligheid en vitaliteit van onze medewerkers en de gemeenschappen waarvan 
we deel uitmaken zijn onze hoogste prioriteit. We bereiken excellente HSEQ
performance door continu te werken aan de veiligheidscultuur, ons safety manage
ment systeem te versterken en door onze terminals te automatiseren. We doen er 
alles aan om emissies naar lucht, water en bodem te minimaliseren.  

Energietransitie en klimaat
Wij faciliteren de energietransitie voor onze klanten door samen met keten partners 
te investeren in hernieuwbare, koolstofarme producten en diensten. We onder
steunen actief de overgang van traditionele brandstoff en naar bio brandstoff en. 
We maken onze eigen operaties klimaatneutraal door over te stappen op duurzame 
energiebronnen.
 
Een inspirerende, diverse en inclusieve werkomgeving
We creëren een werkomgeving waar iedereen zijn of haar potentieel kan benutten 
en zich goed voelt. We bouwen aan een diverse en inclusieve cultuur en  investeren 
in de opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. 

John Kraakman 
CEO Koole Terminals

 

Sustainability Statement
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Over ons

Profiel van de onderneming

Koole Terminals is een toonaangevend, internationaal 
 opererend bedrijf voor opslag, verwerking en logistiek van 
grootvolume producten. We doen dat met ruim 600 mede
werkers op elf terminals, strategisch verspreid over Nederland, 
het Verenigd Koninkrijk en Polen. Drie grote terminals in de 
haven van Rotterdam vormen de spil van het bedrijf. Alle 
 terminals samen hebben een opslagcapaciteit van 4,1 miljoen 
kubieke meter.

Koole door de jaren heen
Koole Terminals is in 1943 opgericht door Cornelis Koole sr. Hij vervoerde plantaar
dige oliën en vetten in een eigen schip. Tegen 1957 was zijn bedrijf zo sterk gegroeid, 
dat Koole naar Zaandam verhuisde: dichterbij klanten en de handel. Kort daarop 
opende Koole twee nieuwe locaties, in Nijmegen en Pernis. Hiermee ontstond een 

strategisch sterk netwerk van terminals van de Rotterdamse haven – de belangrijkste 
Europese invoerhaven van oliën, vetten en brandstoffen – tot aan de grens met de 
belangrijke afzetmarkten in het Duitse achterland. De uitbreidingen brachten boven
dien nieuwe diensten en functies binnen bereik, zoals verwerking en afhandeling van 
een grotere diversiteit producten. 

Inmiddels werkt Koole voor grote internationale klanten uit verschillende product
sectoren, variërend van plantaardige oliën en vetten tot chemicaliën, (bio)brand
stoffen en geraffineerde producten. De afgelopen vijftien jaar hebben we onze 
inspanningen gericht op het verbeteren van de infrastructuur om meer flexibiliteit 
te kunnen bieden. We hebben productstromen uitgebreid om klanten nog beter 
van dienst te kunnen zijn. En we hebben onze multimodale opslagmogelijkheden 
vergroot voor nog betere service. Om een geïntegreerde rol te kunnen spelen in de 
toeleveringsketen van klanten, onderhouden we strategische langetermijnrelaties. 
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Onze kernwaarden: samen maken we impact
Door te werken met onze kernwaarden, maken we onze ambities waar: 

 Wij excelleren
  Wij willen altijd excelleren in de hoogste standaarden voor gezondheid, veiligheid, 

milieu en kwaliteit, passend bij onze mensen, klanten, omgeving, en bij de aard 
van onze producten en services. 

 Wij zijn betrokken
  Wij zetten ons met passie in en werken nauw samen met elkaar, onze klanten en 

ketenpartners om succesvol te zijn. 

 Wij versterken elkaar
  Wij versterken elkaar door een positieve omgeving te creëren voor persoonlijk 

leiderschap, ontwikkeling en samenwerking.

 Wij handelen integer
  Wij zijn transparant, eerlijk en toegewijd om te doen wat het beste is voor onze 

klanten, het milieu, de omgeving en onze organisatie.

Onze visie 
Koole werkt dag in, dag uit aan een gezonde, veilige en groene toekomst. Dat doen 
we door geïntegreerde en innovatieve services te ontwikkelen die de opslag, verwer
king en logistiek van grootvolume producten en de energietransitie vooruit helpen. 
Samen met onze medewerkers en klanten van wereldklasse zijn we continu op zoek 
naar oplossingen om veiliger, betrouwbaarder en duurzamer te worden. Dat doen 
we door te innoveren, betrokkenheid te tonen, de klant centraal te stellen en de 
talenten van medewerkers optimaal te benutten. 

Onze strategie
Wij zien het als onze rol om de energietransitie voor onze klanten, ketenpartners 
en stakeholders mogelijk te maken. In de toeleveringsketen van onze services voor 
klanten zijn we het centrale punt voor veilige, betrouwbare en duurzame oplos
singen. We ondernemen toekomstbestendig en anticiperen op wijzigingen in wet 
en regelgeving. Onze strategie rust op drie pijlers:

 Veilige, betrouwbare en duurzame ketenpartner 
  Als ketenpartner geloven we in de meest veilige, betrouwbare en duurzame 

 oplossingen. Voor onze klanten maar ook voor onszelf en voor de omgeving 
waarin we actief zijn. We zien het handhaven en continu verbeteren van onze 
HSEQ standaarden als onze licence to operate.

 De energietransitie faciliteren
  We willen als bedrijf impact maken die verder gaat dan volume vergroten. 

Dit willen we bereiken door als veilige, betrouwbare en duurzame ketenpartner 
ook te verschuiven naar opslag en verwerking van duurzame brandstoffen. Met 
onze multi modale aanpak zetten we tegelijkertijd in op een stijging van ons markt
aandeel én reductie van CO2uitstoot in de waardeketen.

 Toekomstbestendige organisatie
  Bij de toenemende complexiteit van onze activiteiten is een toekomstbestendige 

organisatie nodig. Daarom gaan we voor een klantgerichte focus en meten en 
verbeteren we voortdurend de kwaliteit van onze services en operationele presta
ties. Op deze manier kunnen zowel onze klanten als wij voortdurend veilig en 
succesvol ondernemen.
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CEO

Finance IT Inkoop Douane Audit

Proces en
Innovatie

1: Koole Tankstorage Pernis, Zaandam, 
Minerals, Botlek, Amsterdam, Gdynia, 
Avonmouth, Liverpool, Nijmegen, 
Riho Dodewaard, Riho Nijmegen

Commercie Techniek

Legal

Human
Resources

Communicatie

Programma-
management

Business
Development

CFO

General Counsel

COO

Terminals1HSEQ

Koole 2.0 als vliegwiel voor verduurzaming van 
bedrijf én industrie
We willen klaar zijn voor de toekomst en een wendbaar bedrijf blijven. 
In ons plan ‘Koole 2.0’, dat we in 2021 hebben opgesteld, richten we onze 
organisatie opnieuw in, met de energie en grondstoffentransitie als 
uitgangspunt. In het plan staat hoe we willen werken aan onderwerpen als 
operationele uitmuntendheid, klanttevredenheid, integriteit van installaties, 
inkoop, duurzaamheid en medewerker & organisatie. We kijken hoe we de 
eigen bedrijfsvoering duurzamer kunnen maken door eenvoudige zaken 
aan te pakken en alternatieve oplossingen te bedenken voor grote uit 
stoters in het bedrijf. Daarnaast denken we met klanten en stakeholders na 
hoe we samen kunnen optrekken in de energie en grondstoffentransitie.

Hoe we georganiseerd zijn 
Koole Terminals kent een platte organisatiestructuur, waarin verantwoordelijkheden 
laag in de organisatie zijn belegd. De Raad van Bestuur geeft leiding aan de organi
satie, met als leden de CEO, CFO en COO. De CEO draagt algehele verantwoordelijk
heid over de organisatie. De afdeling HSEQ geeft vorm aan het organisatiebeleid ten 
aanzien van gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit in relatie tot de organisatie
doelstellingen. De terminals, met elk hun eigen managementteam, vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de COO. In 2021 zijn er geen wijzigingen in de organisatie 
of juridische structuur van Koole Terminals geweest. Vanaf 2022 valt HSEQ onder de 
verantwoordelijkheid van de CEO. 
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Daarnaast neemt de regelgeving op en rond onze terminals toe. Het gaat daarbij 
om regels voor geur, geluid en licht, en voor uitstoot van bijvoorbeeld stikstof en 
CO2. Daarnaast groeit het aantal regels rondom veiligheid en het toezicht daarop. 
We investeren daarom in maatregelen en passen bedrijfsprocessen aan. 

De oorlog in Oekraïne is direct van invloed op onze bedrijfsvoering. Zo verwachten 
we dat in het licht van de ontwikkelingen olievolumes van Russische afkomst zullen 
teruglopen. Aan de andere kant zal het aanbod van andere volumes toenemen. 
Ook zien we door de oorlog onze energiekosten aanzienlijk stijgen. We doen er alles 
aan om kosten en kostenstijgingen in de hand te houden, bijvoorbeeld door tanks 
met verwarmde producten nog beter te isoleren en consumptie te reduceren. 

Verregaande digitalisering en automatisering van processen zorgen voor toe 
genomen aandacht voor cybersecurity bij Koole. Wij zijn een belangrijke schakel 
in de logistieke keten. Wanneer ons bedrijf door een cyberaanval stil komt te liggen, 
zijn de effecten snel voelbaar in de maatschappij.

De versnellende energietransitie is voor Koole de meest impactvolle en kansrijke 
ontwikkeling. Deze verandert de samenleving in het algemeen en onze activiteiten 
in het bijzonder. Zo zullen onder invloed van de energietransitie de volumes van 
minerale brandstoffen dalen. Tegelijkertijd ontstaat er een grotere behoefte aan 
de opslag van andere producten, zoals koolstofarme brandstoffen, biobrandstoffen 
en op langere termijn waterstof en waterstofhoudende producten. Dat zijn deels 
producten die voorheen bijvoorbeeld niet bestonden en toeleveringsketens van 
klanten compleet zullen ver anderen. Deze ontwikkeling biedt ons nieuw perspectief. 
Onze financiële en executiekracht willen wij inzetten om ook een essentiële schakel 
in deze nieuwe waardeketens te worden. Dit doen we door opslag en verwerking 
eerder beschikbaar te maken dan andere partijen. Daarin lopen we nu al voorop. 
Het is onze uitdaging om innovatief en wendbaar te blijven.

Trends en ontwikkelingen
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Koole bedient een breed palet aan internationale klanten uit diverse markten en 
sectoren. Van plantaardige oliën en vetten tot chemicaliën, (bio)brandstoffen en 
geraffineerde producten. Dat doen we voor een groot deel vanuit de haven van 
Rotterdam, Europa’s belangrijkste zeehaven en thuisbasis van het grootste cluster 
grootvolume productstromen en gerelateerde industrieën. Onze klanten en keten
partners zijn veelal wereldwijd gevestigd, met vestigingen in Europa en Rotterdam 
in het bijzonder. 

Bedrijfsmodel en onze waardeketen

Onze diensten en markten in 2021

 
Productcategorieën
• Chemicaliën
• Plantaardige oliën en 

oleochemicaliën
• Biobrandstoffen
• Lichte destillaten
• Middeldestillaten
• Minerale 

brandstoffen
• Basisoliën en techni

sche producten

Services
• Opslag
• Multimodale 

logistiek
• Verwerking en 

raffinage
• Mengen en 

verwarmen
• Verscheping en 

transport
• Geïntegreerde 

dienstverlening
• Gespecialiseerde 

dienstverlening

Afzetmarkten en 
afnemers
• Tankstations
• Bunkering
• Industrie
• Voedselverwerkende 

industrie
• Automotive
• Zeevaart
• Luchtvaart
• Cosmetische 

industrie
• Diervoeding

Technische producten

Plantaardige
oliën Biobrandstoffen

Basisoliën

(Oleo)Chemicaliën

Minerale
brandstoffen 
en destillaten

Opgeslagen en verwerkte producten
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Onze rol in de waardeketen
Onze organisatie is een onmisbare schakel in de productieketens van honderden 
bedrijven. Met onze terminals en ons multimodale aanbod vervullen wij een regierol 
tussen aanbieder en afnemer. Wij zorgen ervoor dat producten die wereldwijd 
geproduceerd worden, bij ons op en overgeslagen kunnen worden. Daarnaast heeft 
de Petrochemische Industriële Destillatie service (PID) van Koole Tankstorage Botlek 
een groot aandeel in de onafhankelijke product destillatiemarkt in Noordwest
Europa. De komende jaren wordt er hard gewerkt om de rol van de PID in de markt 
verder te versterken door bijvoorbeeld de productie   capaciteit van duurzame vlieg
tuigbrandstof op te voeren. Via diverse modaliteiten worden de producten vervol
gens getransporteerd naar eindafnemers in NoordwestEuropa en via zeeschepen 
naar de rest van de wereld. 

Aanvoer producten
vanuit hele wereld

Verwerking

Overslag

Opslag

Multimodaal transport 
 Aflevering Noord-West Europa en hele wereld.
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KALENDERJAAR 2021 2020
Vrouw Man Totaal Vrouw Man Totaal

Aantal medewerkers 57 567 624 56 552 608
Aantal medewerkers in vaste dienst 51 521 572 52 534 586
Aantal medewerkers met tijdelijk contract 6 46 52 4 18 22

Onze mensen

Koole Terminals is een moderne internationale onderneming met ruim 600 medewerkers verspreid over 
NoordwestEuropa. Onze mensen maken onze bedrijfsgroei en die van onze klanten mogelijk. Dit doen 
we door ons voortdurend af te vragen hoe we alles wat we dagelijks doen kunnen verbeteren, hoe we 
kunnen samenwerken om impact te maken en onze visie te vervullen: “Samen met onze klanten van 
wereldklasse zijn we voortdurend op zoek naar veiligere, betrouwbaardere en duurzamere oplossingen.”
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Duurzaamheid bij Koole

De sustainability roadmap 
naar 2025

In 2022 formuleerden we onze 2025 duurzaamheidsambitie als 
volgt: “Koole Terminals wordt herkend en erkend door haar 
stakeholders als het meest duurzame opslag, verwerkings 
en logistiek bedrijf in Europa. We brengen de energietransitie 
verder door onze faciliteiten optimaal geschikt te maken voor 
de hernieuwbare, koolstofarme grond en brandstoffen van 
onze klanten. We maken onze eigen operaties klimaatneutraal 
en verbeteren continu onze HSEQprestaties en creëren een 
stimulerende, vitale, diverse en inclusieve omgeving voor onze 
medewerkers.”

We hebben deze ambitie opgenomen in een sustainability roadmap met concrete 
doelen. De materialiteitsanalyse die we in 2022 uitvoerden vormde hiervoor de 
uitgangspositie. Voor de meeste indicatoren hebben we een definitie opgesteld 
en onze uitgangspositie vastgesteld. Sommige definities zijn nog in ontwikkeling. 
Meer hierover staat in het hoofdstuk ‘Beleid en resultaten’ waarin per pijler de 
doelstellingen voor 2025 en de prestaties in 2021 terugkomen.
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Wij faciliteren de energietransitie voor onze klanten 
door samen met ketenpartners enkel nog te investeren 
in de groei van hernieuwbare, koolstofarme producten 
en diensten.

Wij reduceren de emissies van broeikasgassen van 
onze  terminals door altijd te kiezen voor het meest 
duurzame en haalbare alternatief. We investeren niet 
meer in nieuwe gasketels voor tankverwarming.

Energietransitie | Emissies van broeikasgassen | 
 Infrastructuur & Innovatie | Procesveiligheid | 
 Emissies naar de lucht

Veiligheid & Gezondheid | Diversiteit & Inclusiviteit | 
Personeelsbeleid

ESG & Goed bestuur | ESG in 
 beloningsysteem | Bedrijfsethiek 
&  Integriteit

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en 
onze omgeving zijn topprioriteit. We bereiken excellente 
HSEQ performance door continu te bouwen aan onze 
veiligheidscultuur, ons safety management systeem te 
versterken en onze terminals te automatiseren.

We creëren een werkomgeving waar medewerkers zich 
goed voelen en hun potentieel kunnen benutten door te 
bouwen aan een inclusieve cultuur en te investeren in de 
vitaliteit, opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers.

We borgen het behalen van onze 
 duurzaamheidsdoelstellingen 
door deze te integreren in onze 
 governance, besluitvorming, 
 per for mance management, beleid 
en procedures en in onze cultuur. 
We leggen jaarlijks extern verant
woording af over de voortgang die 
we maken.

Milieu Mens en Samenleving Goed Bestuur

Doelen

Engagement DiversiteitProcess Safety 
Event Rate

Energietransitie Veiligheid & Gezondheid GRESB

Bedrijfsethiek & Integriteit MensenBroeikasgassen Procesveiligheid

100%

0

0,9

7,5 30% 30%

0

Klimaatneutraal
in 2050

< 20%

0,3

2025: 80% 2021: 1,8

tevredenheid 
mede werkers in 
2025

vrouwen in RvB 
en RvC in 2025

vrouwen in ELT 
in 2025

2025: < 25%

duurzame activiteiten 
in 2030

van opslagomzet in 2030

2021: 0,7 2021: 20% 2021: 26%

in 2025 met fatale of zeer ingrijpende 
gevolgen in 2025 *

Groei CAPEX Total Injury Rate RankingMinerale brandstof Ongevallen

100%
medewerkers 
getraind in Code 
of Conduct in 
2025

overtredingen 
van vergunningen 
in 2025

minimale score in 2025

Thema’s

2030: 55% reductie t.o.v 2020

* Ons doel is altijd 0 fatale ongevallen; vanaf 2025 willen we ook kunnen zeggen dat we geen ‘zeer ingrijpende’ ongevallen hebben gehad en dit jaar op jaar herhalen

Emissie eigen 
operaties (scope 1, 2)

in 2025

Strategie
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Input Business Model Output
Bijdrage aan 
SDG’s

Purpose
Together we are 
driving the energy 
transition forward.

Kernwaarden
Uitmuntendheid 
Toewijding 
Empowerment 
Integriteit

Veiligheid en Gezond-
heid van medewerkers 
en omgeving

Welzijn en ontwikkeling 
van onze mensen

Bijdrage aan de grond -
stoff en- en energie-
transitie

Waarde van onze 
diensten voor onze 
klanten en ketenpartners 

Invloed op klimaat-
verandering en uitstoot

Bijdrage aan keten
partners in haven-
industrieel ecosysteem

Continuïteit onder 
 neming en rendement 
vermogensverschaff ers

Expertise in opslag, 
verwerking en 
logistiek

Vakkundige en 
gemotiveerde 
collega’s

Geïntegreerde 
fl exibele terminals

Langdurige en 
waardevolle 
klantrelaties

Investerings bereide 
vermogens-
verschaff ers

Effi  ciënt gebruik van 
land, water en 
hulpbronnen

Activiteiten
Onze kernactiviteiten omvatten 
de op en overslag, en verwerking 
en destillatie van grootvolume 
producten, alsmede geïntegreerde 
multimodale logistiek.

Strategie
De meest betrouwbare leverancier 
van veilige en duurzame oplossingen 
in opslag, verwerking, logistiek en 
energietransitie.

Waardecreatiemodel
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STAKEHOLDER AARD VAN 
OVERLEG

FREQUENTIE THEMA’S IN 2021

Klanten Relatiebeheer, 
samenwerking 

Dagelijks Planning, Contract, Nieuwe 
activiteiten, Duurzaamheid, 
Veiligheid

Ketenpartners Relatiebeheer, 
samenwerking 

Dagelijks Planning, Contract, Nieuwe 
activiteiten, Duurzaamheid, 
Veiligheid

Leveranciers Informerend, 
rapporterend

Wekelijks Planning, Contract, 
Veiligheid, Duurzaamheid, 
Goed Bestuur

DCMR Informerend, 
rapporterend

Wekelijks Vergunningen, 
Luchtkwaliteit, Veiligheid, 
Overlast

Arbeidsinspectie Informerend, 
rapporterend

Wekelijks Incidenten, Veiligheid

Havenbedrijf Relatiebeheer, 
samenwerking 

Dagelijks Nieuwe activiteiten, 
Duurzaamheid, Locaties, 
Nautiek

Aandeelhouder Informerend, 
rapporterend

Dagelijks Financiële voortgang en 
plannen, Nieuwe activiteiten, 
Veiligheid, Duurzaamheid, 
Goed Bestuur

Banken & 
investeerders

Informerend, 
rapporterend

Maandelijks Financiële voortgang en 
plannen, Nieuwe activiteiten, 
Veiligheid, Duurzaamheid, 
Goed Bestuur

Medewerkers Dialoog, 
informerend

Wekelijks Nieuwe activiteiten, 
Duurzaamheid, Veiligheid

Omwonenden Dialoog, 
informerend

Per kwartaal Veiligheid en Gezondheid, 
Duurzaamheid, Goed 
Bestuur

Koole kent een grote verscheidenheid aan stakeholders. Voor onze stakeholder
analyse hebben we geïnventariseerd welke groepen en organisaties direct en 
 indirect bij Koole betrokken zijn. Daarbij hebben we gekeken in welke mate de 
 stakeholder belang heeft bij het handelen van de organisatie en in welke mate 
de stakeholder invloed heeft op de organisatie. Deze stakeholders hebben we 
geclusterd in groepen. Samenvattend hebben wij de volgende primaire en 
 secundaire stakeholdergroepen geïdentificeerd: 

• Aandeelhouder
• Banken en investeerders
• (Lokale) overheden, overheidsinstanties en controlerende organen

  Dienst Centraal Beheer Rijnmond (DCMR)
  Arbeidsinspectie
  Havenbedrijf Rotterdam

• Klanten en ketenpartners
• Leveranciers
• Medewerkers (in dienst en via onderaannemers)
• Omwonenden
• Maatschappelijke organisaties
• Toekomstige generaties

Onze stakeholders
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Financiële impact

Milieu
1  Emissies naar de lucht
2  Fysieke risico’s van klimaatverandering
3  Procesveiligheid
4  Emissies van broeikasgassen
5  Overlast voor de omgeving
6  Afval
7  Watergebruik
8  Energietransitie
9  Sluiting & Rehabilitatie

Samenleving
10  Klanttevredenheid
11  Personeelsbeleid
12  Veiligheid & Gezondheid
13  Diversiteit & Inclusiviteit
14  Arbeidsomstandigheden
15  Lokale gemeenschappen

Goed bestuur
16  Terminal Innovatie
17  Dialoog met belanghebbenden
18  ESG & Goed Bestuur
19  Cyberveiligheid
20  Privacy & Databescherming
21  ESG in beloningssysteem
22  Bedrijfsethiek & Integriteit

 Onderwerp meegenomen in de 
 roadmap

18
6

22
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In 2022 hebben we voor het eerst een dubbelematerialiteitsanalyse uitgevoerd. Deze hebben 
we gebruikt om de strategische prioriteiten te bepalen voor de komende drie tot vijf jaar. 
Daarnaast is de analyse leidend geweest voor de inhoud van dit duurzaamheids verslag 2021.

Materiële thema’s
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Samenwerken aan 
import van ammoniak

De Noorse energiemaatschappij Horisont Energi werkt in de noordelijke 
Barentszee aan een project dat het mogelijk maakt om uit water, natuurlijk 
gas en hernieuwbare energie grootschalig ammoniak voor schone brandstof 
te winnen. CO2 die daarbij vrijkomt wordt voor meer dan 99% afgevangen 
en onder de zeebodem opgeslagen. 

Horisont Energi en Koole Terminals zijn in 2021 een onderzoek gestart naar 
de mogelijkheden voor een gezamenlijke terminal en opslagfaciliteiten voor de 
import van waterstof in de vorm van ammoniak. We gaan onder meer werken 
aan  tech nische en commerciële concepten voor de opslag ervan, maar ook aan 
service en technische oplossingen om te kunnen voldoen aan de vraag in 
NoordwestEuropa. De verwachting is dat onder invloed van de energietransitie 
de vraag naar alter natieve, schone energie dragers zoals ammoniak, de komende 
jaren aanzienlijk zal stijgen. 
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Beleid en resultaten

Onze ambities voor 2025

Minerale 
brandstoffen

< 25%
van opslagomzet 

Uitstoot 
broeikasgassen

55%
reductie in 2030 

t.o.v. 2020

Process Safety 
Event Rate

0,3

Milieu

De activiteiten van Koole hebben op verschillende manieren 
impact op mens en milieu. Positieve impacts zijn er bijvoorbeeld 
door nadrukkelijk in te spelen op de vraag naar de opslag van 
hernieuwbare, koolstofarme producten en diensten. Met onze 
eigen operatie veroorzaken we broeikasgassen, met name als 
gevolg van het verwarmen van de tanks. We maken onze eigen 
operaties energieefficiënter door te investeren in bijvoorbeeld 
isolatie en andere maatregelen. We werken aan vermindering 
van het aantal incidenten waarbij producten vrijkomen, die 
emissies naar de lucht veroorzaken en overlast geven voor de 
omgeving als gevolg van stank of geluid. Met efficiëntere 
processen kunnen we verspilling en afval verminderen.
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 voorgeschreven. Mocht er een grote lekkage plaatsvinden, dan is er ruim voldoende 
opvangcapaciteit. 

Managementproces
Koole Terminals valt met een aantal terminals onder het Besluit Risico Zware 
Ongevallen van de overheid. Wij zijn verplicht om aan te tonen dat wij onze 
processen onder controle hebben. Hier vinden ook jaarlijks audits op plaats door 
diverse overheidsinstanties, zoals de Arbeidsinspectie, omgevingsdiensten en 
Veiligheidsregio’s. We streven ernaar om alle auditbevindingen tijdig op te volgen. 

Voor procesveiligheid werken we met een managementsysteem. Op dit moment 
fungeert het systeem op terminalniveau. We werken eraan om dit om te vormen tot 
één integraal, bedrijfsbreed systeem. Tenminste elke drie jaar beoordelen we alle 
veiligheidsprocedures. Bij incidenten analyseren we of procedures dienen te worden 
aangepast. Ook zogeheten bijnaongevallen en verbeterkansen of ideeën kunnen 
aanleiding zijn voor een herziening. Bij veranderingen aan installaties werken we 
met de systematische benadering van Management of Change, waarbij de afdeling 
HSEQ nauw samenwerkt met de technische en operationele afdelingen om veilig
heidsmaatregelen en technische systemen uptodate te houden.

Met autoriteiten in de gemeenten waarin we actief zijn vindt intensief overleg plaats 
over diverse veiligheidsonderwerpen. Met de omgevingsdiensten is er op terminal
niveau regelmatig overleg over handhaving en vergunningsproblematiek. Met DCMR 
in Rotterdam zijn er bijvoorbeeld periodiek bedrijfsbrede themaoverleggen en vindt 
er tweemaal per jaar directieoverleg plaats. 

Procesveiligheid
Wij willen procesveiligheidsincidenten voorkomen omdat ze schade kunnen 
toebrengen aan onze mensen, ons bedrijf en onze omgeving. In onze activiteiten 
rondom tankopslag kunnen incidenten plaatsvinden doordat brandgevaarlijke of 
toxische producten op een onbeheerste manier vrijkomen. We doen daarom veilig
heidsonderzoek in alle installaties op de terminals. Vervolgens implementeren we 
maatregelen zodat de kans incidente minimaal is. 

We houden in onze terminals rekening met potentiële zware scenario’s. Er kunnen 
incidenten voorkomen bij het laden en lossen van schepen of tankauto’s, zoals het 
overstromen van tanks of het vrijkomen van producten bij het aan en loskoppelen 
van laadarmen en slangen. Ook bij het schoonmaken van tanks kunnen risicovolle 
situaties ontstaan. Afhankelijk van de risico’s van producten hanteren we eisen met 
betrekking tot voorzieningen, technische uitrusting en werkmethoden. Daarin zijn de 
zwaarst mogelijke scenario’s altijd het uitgangspunt. 

Process Safety Events (PSE) is een belangrijke indicator voor procesveiligheid. 
Process Safety Events zijn bijvoorbeeld een lekkage, een brand of een ontsnapping 
van een toxisch gas. Ze kunnen worden ingedeeld naar risiconiveau, waarbij de 
Tier 1 en Tier 2 PSEs de grootste incidenten weergeven. In de afgelopen jaren is het 
aantal Tier 1 PSEs afgenomen. Het aantal kleinere incidenten is niet afgenomen. 
Dit komt doordat er intussen meer focus is gekomen op het goed registreren van 
dit soort incidenten en onze mensen zich steeds beter bewust zijn van het belang 
van een goede registratie. De Tier 1 en Tier 2 PSEs worden besproken in de Raad 
van Bestuur en de Raad van Commissarissen. 

Vanaf 2022 gaan we structureel rapporteren in PSER (Process Safety Event Rate). 
Deze indicator geeft het aantal Tier 1 en 2 incidenten per 200.000 gewerkte uren 
weer. In ‘de sustainability roadmap 2025’ staat onze doelstelling voor 2025:  
PSER 0,3. In 2021 was de PSER 0,7.

Verder gaan dan normen en vergunningsverplichtingen
Het is ons beleid om minimaal te voldoen aan wet en regelgeving. Vaak nemen 
we verdere veiligheidsmaatregelen zonder dat deze voorgeschreven zijn in normen 
of vergunningvoorschriften. Zo hebben we op alle tanks op de Botlekterminal 
 overvulbeveiligingen geïnstalleerd. Ook is de inhoud van tankputten groter dan 
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  Tankopslag ombouwen voor opslag en productie van hernieuwbare 
producten

  We bouwen op diverse terminals tanks om zodat we hier groene brandstoffen en 
grondstoffen zoals hernieuwbare diesel en waste oils kunnen opslaan en mengen. 
Daarnaast passen we de destillatiekolommen op de Botlekterminal aan. Daarmee 
zetten we in op de productie van hernieuwbare brandstoffen zoals duurzame 
vliegtuigbrandstof. Met deze laatste activiteit was Koole in 2021 de grootste produ
cent in NoordwestEuropa. Op KTM is in 2021 de ombouw van diverse tanks 
gestart om de opslag en verwerking van hydrotreated vegetable oils (HVO) en 
biodiesel mogelijk te maken.

 Opslag van nieuwe energiedragers, zoals LOHC en ammoniak
  In 2021 hebben we met onze ketenpartners haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar 

de inzet van LOHC en ammoniak als groene waterstofdrager. We verwachten dat 
we in 2022 zullen starten met de eerste fases van engineering voor grootschalige 
importterminals van deze nieuwe CO2neutrale energiedragers.

De verwachting is dat investeringen op de korte en middellange termijn nog steeds 
vooral liggen op het uitbouwen van opslag en verwerkingsdiensten voor reeds 
bestaande groene producten. Maar op lange termijn zal de investeringsportefeuille 
opschuiven richting nieuwe energiedragers. LOHC, waterstof en ammoniak als 

Energietransitie
In de volle breedte van de organisatie werken we aan de energietransitie. Op de 
terminals wordt het productportfolio steeds meer circulair en duurzamer. We inves
teren in de schoonmaak, verwarming en isolatie van voormalige opslagtanks van 
minerale producten om opslag en verwerking van groene producten mogelijk te 
maken. Daarnaast breiden we uit met het bouwen van nieuwe tanks voor groene 
producten. Het overgrote deel van onze groeiinvesteringen gaat nu al naar groene 
producten, op zeer korte termijn zal dit naar 100% gaan. De verantwoordelijkheid 
voor onze inspanningen op het gebied van de energietransitie is belegd bij de CEO. 
De directeur Business Development, die in 2021 als nieuwe functie is ingesteld, 
treedt op als regisseur. In het mogelijk maken van de energietransitie voor onze 
klanten hebben we de volgende prioriteiten: 

 Sterke positie in plantaardige producten en oleochemicaliën behouden
  Van oudsher heeft Koole een sterke positie in de opslag van plantaardige olie en 

oleochemicaliën. Die willen we behouden en waar mogelijk verder uitbouwen. 
Vorig jaar zijn we op onze Botlekterminal begonnen met de bouw van een nieuwe 
terminal voor opslag van plantaardige oliën en oleochemie (150.000 m3). 
Daarnaast hebben we in 2021 op de terminal Riho Nijmegen de opslagcapaciteit 
met 40.000 m3 uitgebreid.

“De energietransitie is complex en vereist 
verschillende perspectieven. Samen met 
klanten, overheden en ketenpartners 
brengen we expertise bijeen en zetten we 
een green step forward.” 
Juriaan Steenland
COO
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EMISSIES NAAR DE LUCHT (in tonnen) 2019 2020 2021
NOx 667,0 592,4 583,8
VOS 154,7 92,1 77,2
Particulate Matter (PM10) 18,8 16,8 18,7
SO2 3,8 3,1 3,4

NOx
90% van de uitstoot van stikstof wordt veroorzaakt door mobiele bronnen, zoals 
zeeschepen die aanmeren, laden, lossen en weer vertrekken. De rest van de uitstoot 
is afkomstig van stationaire bronnen uit stook of verwarmingsprocessen. We werken 
aan energiebesparingsmaatregelen, die als secundair effect hebben dat de NOx 
uitstoot vermindert. Onze invloed op de uitstoot door zeeschepen is gering omdat 
deze niet ons eigendom zijn. Voor binnenvaartschepen investeren we in walstroom. 

VOS
VOSemissies zijn het gevolg van opslag en logistiek van producten met een damp
spanning van meer dan 10 mBar, zoals benzines en naftas. De uitstoot is derhalve 
afhankelijk van de hoeveelheid en het soort producten. Voor zover mogelijk vangen 
we de emissies op in dampverwerkingsinstallaties. De emissies worden vervolgens 
hergebruikt in onze verwarmingsinstallaties. Hiermee besparen we aardgas. In het 
geval van een overschot aan emissies moeten we affakkelen. Hierdoor ontstaat 
SO2uitstoot.

We voeren jaarlijks meetcampagnes uit op uitstoot van vluchtige stoffen in de instal
laties (normaal gesproken gericht op het opsporen van kleine lekkages) en voeren 
daar reparaties op uit. Door ons toe te leggen op opslag van producten zonder 
VOSuitstoot verwachten we dat deze emissies op termijn verhoudingsgewijs 
vermindert. 

Vergunningsverplichtingen als norm
Vergunningen zijn het belangrijkste normenstellend kader. Daarnaast houden we 
ons aan alle wettelijk verplichte maatregelen, zoals die uit het Activiteitenbesluit van 
de rijksoverheid. De terminalmanagers zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan 
die verplichtingen en het beperken van de uitstoot. Daarbij worden ze geadviseerd 
door de afdeling HSEQ en operationeel ondersteund door de afdelingen Operatie en 
Onderhoud voor metingen, reparaties en controlerondes. 

klimaatneutrale brandstoffen zijn daarin op dit moment het meest kansrijk. 
We voeren deze innovatieprojecten fasegewijs uit. Na elke fase beoordeelt de 
management board of een project kansrijk genoeg is voor de volgende ontwikkel
fase. De aandeelhouders en de raad van commissarissen geven goedkeuring op de 
investeringen boven een drempelwaarde die daarvoor nodig zijn. Over onze 
 initiatieven zijn en blijven we in gesprek met onze belangrijkste stakeholders, zoals 
de klanten, vergunningverleners, de omgeving, financiers, en het Havenbedrijf 
Rotterdam.

We sturen erop het percentage omzet uit minerale brandstoffen steeds verder te 
verlagen. ‘Van mineraal naar duurzaam’ is onze ambitie. We slaan niet alleen meer 
duurzame brandstoffen op maar breiden onze verwerkingsactiviteiten op het gebied 
van onder andere Sustainable Aviation Fuels (SAF) ook uit. Ook binnen de catego
rieën minerale opslag en verwerking helpen we onze klanten de milieuimpact van 
hun activiteiten zoveel mogelijk te beperken. Zo is het grootste deel van de minerale 
brandstof verwerking in onze PIDfaciliteit gericht op de productie van ultralaag 
zwavelgehalte stookolie voor gebruik in de scheepvaart, in lijn met de aangescherpte 
milieueisen voor de scheepvaart vastgesteld in de IMO2020regelgeving.

MINERALE BRANDSTOFFEN (als % van de omzet) 2019 2020 2021
Verwerkte brandstoffen 88,3% 82,5% 61,9%
Opgeslagen brandstoffen 35,8% 33,6% 29,8%

Emissies naar de lucht
Bij onze activiteiten stoten we stoffen uit naar de lucht. Het gaat daarbij hoofdzake
lijk om stikstof (NOx) en vluchtige organische stoffen (VOS), naast zwaveldioxides 
(SO2) en fijnstof (PM). Deze emissies ontstaan tijdens de opslag en behandeling van 
producten en zijn dus een gevolg van onze eigen activiteiten. We streven ernaar om 
emissies van schadelijke of overlastgevende stoffen, die door ons worden veroor
zaakt, zo veel mogelijk te voorkomen vanwege de mogelijke negatieve impact van 
uitstoot op de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van mens en milieu.

We gebruiken de berekeningsprogramma’s (TANKS 4.0 en Caruso) om onze uitstoot 
van vluchtige organische stoffen (VOS) te berekenen. 
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IN TONNEN CO2-EQUIVALENTEN 2019 2020 2021 
Scope 1 93.105 96.532 91.316
Scope 2 14.478 17.116 15.377
Totaal broeikasgasemissies 107.583 113.648 109.212

De scope 1 en scope 2broeikasgasemissies zijn grotendeels het gevolg van aardgas
verbruik voor het verwarmen van tanks en voor de operationele processen in de 
Petrochemische Industriële Destillatie (PID)faciliteit. Daarmee is de uitstoot afhanke
lijk van de hoeveelheid en het soort producten dat wordt opgeslagen en verwerkt in 
de raffinaderij bij Koole Tankstorage Botlek.

BROEIKASGAS EMISSIES INTENSITEIT
KG CO2EQ/MT DOORZET 2019  2020  2021 
Terminals 3,37 3,44 3,52
PID 17,74 18,84 18,88
Scheepvaart 8,98 9,57 8,88
Totaal 4,54 4,56 4,60

Om de broeikasgasemissies ten gevolge van energieverbruik te berekenen, hebben 
wij de volgende omrekeningsfactoren toegepast: voor het berekenen van de directe 
energieomzetting naar koolstofemissies, gebruiken we de ‘Nederlandse lijst van 
energiedragers en standaard CO2emissiefactoren, versie januari 2021’ van de 
Nederlandse Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor de omzetting van 
elektrici teit in koolstofemissies gebruiken we de tabel ‘Rendement CO2emissie 
 elektriciteit 2020’ van het CBS.

Om aardgasverbruik en daarmee CO2uitstoot te reduceren, treffen we diverse 
maatregelen. Zo zijn projecten gestart om de gasgestookte stoomketels te 
vervangen door restwarmte en eboilers. Hier gaan we de komende jaren mee door. 
Verder vinden er vanuit de EEDrichtlijnen elke vier jaar energieaudits plaats op de 
verschillende vestigingen van Koole Terminals. In de auditrapporten staan energie
besparingsmaatregelen opgenomen, die binnen de auditperiode dienen te worden 
uitgevoerd. De laatste energieaudit is in 2020 afgerond. Maatregelen betreffen 
isolatie van de tanks voor verwarmde producten, installatie van zonnepanelen, het 
plaatsen van laadpalen en elektrificatie van het wagenpark .

Tot en met 2021 had Koole nog onvoldoende inzicht in de emissiesituatie om 
reductie doelstellingen op het gebied van emissies naar de lucht vast te stellen. Dat 
kwam door uitbreidingen, overnames en daarmee gepaard gaande ontbrekende 
data. Wel monitoren we de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikas
gassen doorlopend. Vanuit vergunningsverplichtingen rapporteren we periodiek 
over de hoeveelheid producten die zeer zorgwekkende stoffen, zoals benzeen, 
bevatten en wat daarvan de doorzet is. We inventariseren regelmatig welke zeer 
zorgwekkende stoffen we uitstoten en hoe we die kunnen verminderen. 

Energie en emissie van broeikasgassen
Uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt opwarming van de aarde. De uitstoot van 
broeikasgassen wordt omgerekend naar CO2equivalenten. Aardgas is de belang
rijkste brandstof voor Koole, we gebruiken het onder andere als brandstof voor onze 
stoomketels op de diverse terminals en voor het verwarmen van destillatietorens. 
In 2021 bedroegen de totale broeikasgasemissies van onze organisatie 109.212 ton 
CO2equivalent (Scope 1 en 2).  

In de Petrochemische Industriële Destillatie (PID)faciliteit op onze Botlekterminal 
verwerken we grondstoffen tot hoogwaardige brandstoffen. Deze verwerking vraagt 
veel energie. Vergeleken bij andere opslag en logistiekbedrijven stoten wij daarom 
 relatief veel broeikasgassen uit. We hebben het doel om onze uitstoot in 2030 met 
55% te reduceren ten opzichte van 2020. De komende jaren rapporteren wij over 
de voortgang. 

ENERGIEBRONNEN (in GJ) 2019 2020 2021
Diesel 268.701 281.111 271.448
Aardgas 1.125.337 1.166.812 1.123.852
Propaan/LPG 1.440 2.106 1.676
Totale directe energie 1.395.478 1.450.030 1.396.977
Elektriciteit 157.941 166.535 170.773
VOSdamp gebruikt als brandstof 119.261 115.459 114.697
VOSdamp verbrand 10.497 18.827 30.427
Totale indirecte energie 277.202 281.995 285.470
Totale energie 1.672.680 1.732.025 1.682.447
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WATERLOZINGEN (in 1.000 m3) 2019 2020 2021
Rioolwaterzuiveringsinstallatie 231 220 354
Oppervlaktewater 8.487 8.256 8.559
Totaal 8.718 8.476 9.416

Waterbeleid
We zien dat het belang van het thema water groeit. Op termijn moeten en willen we 
minder water verbruiken en lozen. Hiervoor lopen diverse initiatieven. Op de Botlek
terminal vervangen we onze afvalwaterzuiveringsinstallatie. De nieuwe zuivering zal 
met een lager energieverbruik schoner water opleveren. Tegelijkertijd onderzoeken 
we mogelijkheden om regenwater, dat op het terrein valt en in principe schoon is, 
direct te lozen op het oppervlaktewater. Dit vermindert de belasting en het energie
verbruik van de waterzuivering. Op termijn kan deze techniek ook bij andere 
 terminals worden toegepast. 

Afvalwater
We verwerken afvalwater op de afvalwaterzuiveringsinstallaties op de terminals. 
We voldoen hiermee aan de emissienormen.

Afval
Bij Koole kennen we diverse soorten afvalstromen. De grootste zijn bouw en sloop
afval en afvalwater. We zoeken continu naar mogelijkheden om afval te verminderen 
en betere scheiding te bevorderen.

Bouw en sloopafval
Bouw en sloopafval zijn het gevolg van het grote aantal nieuwbouw en revisie
projecten op de diverse terminals. Bij de ombouw van tanks, de bouw van steigers 
en de sloop van installaties komen grote hoeveelheden afval vrij. Denk daarbij aan 
onder meer puin, beton, staal, en schone en vervuilde grond. In 2021 ging het om 
12 kton. Het afval gaat volgens vergunningsvoorschriften naar erkende verwerkers 
en er vindt zo veel mogelijk recycling plaats. 

Brandstofrestanten
Bij de schoonmaak van tanks en leidingen spoelen we deze met water. Normaal
gesproken wordt dit water afgevoerd en wordt het restproduct verbrand. We 
proberen zo veel mogelijk van dit afvalwater intern te recyclen. We pompen het 

Een van de maatregelen voor Koole Tankstorage Pernis, die in 2021 verregaand is 
uitgewerkt, is het afnemen van restwarmte van een naastgelegen recyclingbedrijf. 
Onze eigen stoomketel kan dan uit. We verwachten dat we hiermee jaarlijks zo’n 
80.000 MWh aardgas kunnen besparen en daarmee ongeveer 14 kton CO2uitstoot.

Verantwoording over energieprestaties
We treden steeds vaker in overleg met onze stakeholders over onze energiepresta
ties. Bijvoorbeeld met omgevingsdiensten en met RVO. Ook van klanten ontvangen 
we vaker vragen over onze uitstoot, al dan niet specifiek voor hun eigen producten. 
De terminals Botlek, Minerals en Pernis geven een milieujaarverslag uit waarin ze 
jaarlijks over de voortgang van de maatregelen uit de energieaudits rapporteren. 

Overlast
Onze activiteiten kunnen tot overlast leiden voor de omgeving, in de vorm van 
stank, licht of geluidsoverlast. Klachtenbehandeling rondom overlast verloopt in 
het Rotterdamse havengebied via de milieudienst DCMR. Er vindt elk kwartaal en bij 
issues overleg plaats met DCMR en we maken met collegabedrijven, de gemeente, 
DCMR en de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond deel uit van de brede overleg
groep ‘Burengesprek Botlek Europoort’. 

Watermanagement
Water speelt een grote rol in onze bedrijfsvoering. Het schoonmaken van tanks en 
installaties gebeurt bijvoorbeeld met leidingwater, gedemineraliseerd drinkwater 
(demiwater) en havenwater. Voor de koeling van destillatietorens gebruiken we 
havenwater. Stoom van demiwater wordt gebruikt voor de verwarming van tanks.  

WATERGEBRUIK EN ONTTREKKING (in 1.000 m3) 2019 2020 2021
Drinkwater 337 329 354
Oppervlaktewater 7.779 7.596 8.559
Grondwater 64 64 48
Regenwater 262 288 274
Hergebruikt water 277 195 181
Totaal 8.718 8.471 9.416
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water/productmengsel in een tank en scheiden vervolgens de waterlaag en de 
productlaag van elkaar. Daarna gaat het water naar de afvalwaterzuivering en de 
productlaag naar de Botlekterminal, waar het wordt verwerkt tot bruikbare 
brandstoffen. 

Bodemverontreiniging 
Op veel terminals is de bodem verontreinigd geraakt met diverse stoffen. Hierbij 
gaat het voornamelijk om historische verontreinigingen. Op de Botlekterminal zijn 
in het verleden lange termijnafspraken gemaakt over de bodemsaneringsaanpak, 
welke zijn vastgelegd in een locatiebeheersplan. In 2021 zijn die afspraken nogmaals 
bevestigd binnen het kader van een gemeentelijke gebiedsgerichte aanpak. Op dit 
moment zijn er op het terrein van de Botlekterminal diverse grootschalige 
sanerings activiteiten aan de gang. 

Samenwerken met de vogelopvang
Het komt helaas heel soms voor dat kleine hoeveelheden van onze 
producten door incidenten of lekkages terechtkomen in het oppervlakte
water. Watervogels kunnen hiermee besmeurd raken. Sinds 2020 werken 
we samen met SON Respons. In 2021 hebben we gewerkt aan een incident
plan. In 2022 wordt het geïmplementeerd. 
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Waterstof in 
de Rotterdamse 
haven

Om klimaatneutraal te worden, moet Noordwest-Europa 
op grote schaal waterstof gaan importeren. Dat kan in de 
vorm van vloeibare waterstof, of in een vloeibare water-
stofdrager. Methylcyclohexane (MCH) is zo’n waterstof-
drager. In 2020 hebben de bedrijven Chiyoda, Mitsubsihi/
Mitsui en Nippon Yusen Kabushiki Kaisha voor het eerst 
een gesloten, langeafstand productie- en distibutieketen 
opgezet voor MCH. 

In 2021 zijn het Havenbedrijf Rotterdam, Mitsubishi, Chiyoda 
en Koole Terminals gestart met een gezamelijk onderzoek 
naar de grootschalige import van waterstof in Rotterdam. Het 
Havenbedrijf vervult daarin de rol van makelaar tussen vraag 
en aanbod, Koole voorziet in opslagfaciliteiten en ondersteunt 
de ontwikkeling van verdere distributie. Chiyoda is technolo
gieleverancier en Mitsubishi leidt commerciële ontwikke
lingen. Het onderzoek duurt naar verwachting ongeveer 
een jaar. Het is onze ambitie om vanaf 2025 jaarlijks 100 tot 
200 kiloton waterstof te importeren, groeiend naar 400 
kiloton per jaar in 2030. 
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Onze ambities voor 2025

Total Injury 
Rate

0,9
Tevredenheid 
medewerkers

7,5
Diversiteit 

30%
vrouwen in 
RvB en RvC

30%
vrouwen in

ELT

Mens en Samenleving

We zijn van mening dat elke werknemer recht heeft op een 
veilige en gezonde werkomgeving, vrij van discriminatie en 
ongewenst gedrag, met gelijke toegang tot professionele 
 training. Hiermee worden medewerkers in staat gesteld hun 
volle potentie te vervullen en hun vaardigheden te ontwikkelen. 
Veiligheid en Gezondheid zijn bij ons topprioriteit. 

We bereiken excellente HSEQ performance door continu te werken aan de veilig
heidscultuur, ons safety management systeem te versterken en onze terminals te 
automatiseren. Aangezien we werken met maatschappelijk vitale infrastructuur is 
cybersecurity daarbij voor ons eveneens van groot belang. 
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meldingen worden doorgenomen. Na het vaststellen van de (potentiële) ernst volgen 
eventueel onderzoek en vervolgacties. 

Safety walks
De safety walks die leidinggevenden lopen, zijn een belangrijk instrument van Koole 
om het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers te stimuleren. Tijdens de safety 
walks gaan de leidinggevenden in gesprek met mensen op de terminal om te praten 
over de werkzaamheden en de veiligheidsrisico’s die daar bij horen. Doel is het 
veiligheidsbewustzijn te vergroten. In 2021 zijn er ruim 500 safety walks gehouden. 
Het is onze ambitie dit aantal de komende jaren verder te verhogen.

Verzuim
In 2021 bedroeg het verzuim binnen Koole 5,28%. De benchmark voor ons type 
bedrijf bedroeg in het derde kwartaal van 2021 ongeveer 5,4% (Bron: CBS). Ondanks 
dat het verzuim onder de benchmark ligt, hebben we samen met de Arbodienst een 
campagne ontwikkeld om het verzuim verder te verlagen. Het gaat hierbij om een 
verandertraject met als doel een cultuur te creëren waarin de afdeling HR, leiding
gevenden en medewerkers beter met elkaar in contact komen over de gezondheids
situatie op het werk. Daarnaast ontwikkelen we met de Arbodienst instrumenten om 
de fysieke gezondheid te verbeteren. De campagne gaat in 2022 van start.

ZIEKTEVERZUIM (%) 2019 2020 2021
Ziekteverzuim % 3,19% 4,25% 5,28%

Veiligheid en Gezondheid
We willen dat iedereen na zijn werk veilig en gezond weer naar huis gaat. Dat geldt 
voor iedere collega, contractor, klant en ketenpartner op onze terminals. Elk werk
gerelateerd ongeval is er een te veel. Daarom houden we ons aan (sectorbrede) 
normen, bepalingen en eisen vanuit de wet en regelgeving. We onderzoeken en 
analyseren incidenten en we delen de geleerde lessen met alle betrokkenen. 

Voor de veiligheidsprestaties beschouwen we de TIR (Total recordable Injury Rate) 
als de belangrijkste indicator. Deze indicator meet het totaal aantal werkgerela
teerde ongevallen (exclusief EHBOgevallen) per 200.000 gewerkte uren. Naast deze 
TIR, houden we ook de LTIR (Lost Time Injury Rate) bij; hierin worden alleen die 
ongevallen meegeteld als gevolg waarvan medewerkers voor een bepaalde tijd geen 
werkzaamheden kunnen uitvoeren. Omdat we alle ongevallen willen voorkomen, 
verschuift de focus binnen de organisatie geleidelijk van LTIR naar TIR. In de sustai
nability roadmap 2025 staat de doelstelling voor TIR in 2025: 0,9. 

ONGEVALLEN RATIO’S (per 200.000 gewerkte uren) 2019 2020 2021
Ratio ongevallen met verzuim (LTIR) 0,8 0,8 0,6
Ratio totaal aantal geregistreerde ongevallen (TIR) 0,3 1,5 1,8

AANTAL ONGEVALLEN PER CATEGORIE (aantallen) 2019 2020 2021
Ongevallen met dodelijke afloop 0  0  0
Ongevallen met verzuim 11  8  6
Ongeval met behandeling door arts of aangepast 
werk 

8  7  12

Ongeval waarvoor eerste hulp is vereist 16  11  9
Totaal 35  26  27

Meldingssysteem
Om een cultuur te waarborgen die veiligheid en gezondheid ondersteunt, vragen we 
medewerkers om ongelukken, bijnaongelukken, en risicovolle situaties of hande
lingen direct te melden aan hun leidinggevende. Klanten, leveranciers of aannemers 
kunnen terecht bij hun contactpersoon. Medewerkers kunnen hun melding doen via 
een digitaal systeem. Dagelijks vindt er overleg plaats tussen de diverse afdelingen, 
waaronder Operations, Onderhoud, HSEQ en Customer Service, waarin alle 
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Prestatiemanagementcyclus
Alle medewerkers die onder de CAO vallen, doorlopen een performance 
management cyclus om hun kennis en competenties te beoordelen en ontwikkel
kansen te bespreken. In 2021 hebben alle medewerkers een beoordeling gehad. 
Echter kregen niet alle medewerkers een tussentijds gesprek of hebben ze concrete 
doelstellingen voor hun werk vastgelegd. We werken aan verbetering van de cyclus 
door het aantal gesprekken en de kwaliteit ervan te verhogen. 

Training en opleiding
Met een gevarieerd opleidingsaanbod zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onze 
vakmensen geborgd blijft en dat zij zich structureel kunnen blijven ontwikkelen. 
Wij zijn een lerende organisatie. Hiervoor hebben we verschillende middelen tot 
onze beschikking; assessments, onboardings, opleidingen, trainingen, training on 
the job en elearning programma’s. Die worden afhankelijk van de werkzaamheden 
van de medewerkers aangeboden. De coronapandemie heeft geleid tot een toene
mende behoefte aan digitale trainingen. Daarnaast blijven we investeren in fysieke 
trainingen, al dan niet aan  gevuld met digitale componenten.

Personeelsbeleid
Niemand weet precies wat er op ons afkomt in de energie en grondstoffentransitie. 
Dat houdt ons als bedrijf continu in verandering. De mensen maken daarin het 
verschil. Nieuwe producten vragen om extra kennis en vaardigheden. Dat vereist een 
veilige en gezonde werkomgeving, die vrij is van discriminatie en ongewenst gedrag, 
met gelijke toegang tot professionele training. Hiermee worden medewerkers in 
staat gesteld hun volle potentie te vervullen en hun vaardigheden te ontwikkelen.

Recruitment 
De arbeidsmarkt, met name voor operationele functies, is zeer krap. Het is voor ons 
een grote uitdaging om voldoende technici, ICT’ers en projectmanagers te vinden 
voor onze operatie. Daarom werven we breed om de juiste mensen binnen te halen. 
Hiervoor hebben we ons interne wervingsteam uitgebreid met externe recruiters.

Ontwikkeling van medewerkers
Het ontwikkelen van medewerkers vinden we bij Koole belangrijk. Enerzijds voor de 
medewerker zelf en anderzijds omdat het ons in staat stelt de uitdagingen die op 
ons afkomen het hoofd te bieden. Als we de energietransitie willen faciliteren, zijn 
andere kwaliteiten en expertise nodig. Nieuwe producten vragen om nieuwe kennis 
en vaardigheden.

“We willen stakeholders een perspectief 
bieden waaruit blijkt dat het goed is om 
versneld de overstap te maken naar 
duurzamere producten.” 

Beert Wassenaar
CFO
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Voor elke functie hebben we vastgelegd welke opleidingen gevolgd moeten worden. 
We maken daarbij onderscheid tussen regulieren vakinhoudelijke trainingen en 
veiligheid kritische trainingen. Via een dashboard monitoren we op terminal, 
functie of shiftniveau of trainingen (tijdig) gevolgd zijn. 
Voor specifieke operationele functies bieden we interne opleidingsmogelijkheden 
aan in de Koole Academy. Het trainingsaanbod is deels digitaal en deels op locatie. 
De Koole Academy is er voor nieuwe medewerkers met de benodigde competenties, 
maar zonder de juiste vooropleiding of werkervaring. Zo vergroten we het 
arbeidspotentieel op de markt en de diversiteit binnen de organisatie. Voor het 
afronden van een training ontvangen deelnemers een intern diploma of 
ervaringscertificaat.

SOORT TRAININGEN 2019 2020 2021
Elearnings (gem. 1 uur per training) 
afgenomen

44 1.202 2.365

Fysieke trainingen (gem. 8 uur per training) 
afgenomen 

1.042 416 1.702

Totaal uren 1.086 1.618 4.067

Management development
We steken veel tijd en energie in de ontwikkeling van leiderschap binnen Koole. 
In 2021 zijn managers uit de top van het bedrijf getest op hun leiderschaps
competenties. Zij hebben daaruit een ontwikkeladvies gekregen die past bij de 
ontwikkeling die Koole wil doormaken. Het advies dient als input voor de persoon
lijke performance managementcyclus. 

Diversiteit en inclusiviteit
We willen werken met een zo divers mogelijk medewerkersbestand – in opleidings
niveau, leeftijd, geslacht, geaardheid of culturele achtergrond. Het aandeel vrouwen 
in de Raad van Bestuur en in leidinggevende posities lag eind 2021 op 20%. Voor het 
midden management was dit 26%. Bedrijfsbreed bedroeg het percentage vrouwen 
vorig jaar 9%. Vooral in de operatie is diversiteit voor ons een uitdaging. We streven 
continu naar meer diversiteit, op alle niveaus. De krappe arbeidsmarkt is voor ons 
een kans om de organisatie nog diverser te maken doordat we ons ook op andere 
doelgroepen gaan richten. We werken hier samen aan met de wervings bureaus die 
voor ons werven. 

Arbeidsnormen en werkomstandigheden
Voor arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden baseren we ons op en houden 
we ons aan Nederlandse wetgeving. Medewerkers van aannemers en onder
aannemers werken bij ons onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden als 
vaste medewerkers.

MEDEWERKERS ONDER CAO HEADCOUNT
Medewerkers onder Koole CAO  450
Medewerkers arbeidsvoorwaarden KTR  60
Medewerkers arbeidsvoorwaarden RIHO  17
Medewerkers buiten/boven CAO  97
Totaal 624

We hebben naar aanleiding van meldingen van grensoverschrijdend gedrag rond het 
tvprogramma The Voice of Holland alle medewerkers een brief gestuurd over het 
beleid van Koole en de mogelijkheden om met misstanden naar voren te treden. 
Hierop hebben we geen meldingen ontvangen. 

Lokale gemeenschappen
Met onze bedrijfsactiviteiten hebben we impact op lokale gemeenschappen. 
Zo zorgen we voor werkgelegenheid en ondersteunen we enkele maatschappelijke 
organisaties zoals zeilschip De Eendracht. Ook werken we bijvoorbeeld samen met 
de vogelopvang SON Respons om de impact van onze activiteiten te beperken. 
We gaan indien nodig, maar niet structureel, met vertegenwoordigers van de lokale 
gemeenschappen in overleg.
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Spoelwater als bron 
voor biobrandstof

Zeeschepen zijn verplicht om na het lossen van lading hun tanks door 
te spoelen met water en afvalwater aan te bieden bij een inzamelpunt. 
Tijdens het spoelen vermengt het water zich met restproducten uit de 
tanks. 

Koole Tankstorage Pernis en het Belgische afvalinzamelingsbedrijf Quatra 
merken dat er vraag is naar een manier om dit water duurzaam en trans
parant te verwerken. Onder de naam Quatra Persistence startten we in 
2021 een project waarin we onderzoeken of het mogelijk is om het water 
te hergebruiken door dit beter in te zamelen en te verwerken, en rest
producten op te slaan en te verwerken tot hernieuwbare energiebronnen.
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Goed Bestuur

We borgen het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen 
door deze te integreren in ons prestatiemanagement en beleid 
en procedures voor bestuur en toezicht. Daarnaast werken we 
eraan om het onderwerp duurzaamheid in onze cultuur in te 
bedden. We leggen jaarlijks extern verantwoording af over de 
resultaten van onze activiteiten.

Onze ambities voor 2025

Minimale score
GRESB ranking

 
Medewerkers getraind 

in Code of Conduct

100%

Overtredingen van 
vergunningen

0
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tankopslagsector in het contact met lokale, regionale, landelijke en Europese beslis
sers. Onze COO is lid van het dagelijks bestuur van VOTOB

Bedrijfsethiek en Integriteit
Bij Koole willen we integer en ethisch verantwoord handelen in alles wat we doen. Het 
is een van onze kernwaardes. We willen transparant, eerlijk en toegewijd zijn om te 
doen wat het beste is voor onze klanten, het milieu, de omgeving en onze organisatie. 

Overtredingen van vergunningen
Over het algemeen houden vergunningsovertredingen en boetes verband met het 
niet naleven van exploitatievergunningen (of vervallen vergunningen), milieu
voorschriften en/of limieten, en veiligheidsvoorschriften. Elke formele schriftelijke 
kennisgeving van de autoriteiten inzake een boete, stillegging of last onder dwang
 som, wordt als een vergunningsovertreding geregistreerd. In de sustainability 
roadmap hebben we ons als doel gesteld: ‘nul vergunningsovertredingen in 2025’.

Gedragscode voor medewerkers
Alle mede werkers krijgen bij indiensttreding de Gedragscode uitgereikt en tekenen 
ervoor dat zij deze hebben ontvangen en onderschrijven. De Gedragscode beschrijft 
hoe we met elkaar omgaan en hoe we met elkaar willen werken. Hierin komen 
thema’s aan bod als omkoping en corruptie, belangenconflicten, discriminatie en 
integriteit. Ook verwachten we dat derden, zoals uitzendkrachten, leveranciers, 
consultants en aannemers de bepalingen in de Gedragscode naleven.  

Gedragscode voor leveranciers
Binnen Koole Terminals hebben we zo’n 10.000 unieke leveranciersnummers 
 toe gekend. Producten en diensten van onze leveranciers variëren van energie en 
automatiseringsdiensten en de bouw van installaties tot aan schoonmaakdiensten 
en catering. Met al onze zakenpartners streven wij naar langdurige partnerschappen. 
Zo kunnen we continu werken aan kwaliteit, efficiëntie en veiligheid. Om te zorgen 
dat ze dezelfde standaarden hanteren als Koole, verwachten we dat leveranciers zich 
committeren aan de Gedragscode voor leveranciers. Onderwerpen die erin aan bod 
komen zijn professioneel en veilig werken, het naleven van milieuregels, corruptie, 
respect en integer handelen. In 2022 staat deze Gedragscode daarom op onze 
website. Alle nieuwe leveranciers van de Botlek en Mineralsterminals zijn al 
verplicht de Gedragscode te ondertekenen. 

ESG & Goed Bestuur
De thema’s milieu, mens & samenleving en goed bestuur worden op het hoogste 
niveau in de organisatie besproken. De Raad van Bestuur is het hoogste beslissings
bevoegd orgaan als het gaat om ESG en klimaatgerelateerde onderwerpen. 
Daaronder zijn dagelijkse activiteiten rondom ESG belegd bij een klein team van 
directeuren. Energietransitie en de keuzes die we maken in de koers van het bedrijf 
vallen onder Business Development. De directeur Business Development leidt ook 
het bedrijfsbrede Sustainability Theme dat vanuit het programma Koole 2.0 is opge
steld. Milieu valt onder de verantwoordelijkheid van de HSEQdirecteur. Deze is ook 
verantwoordelijk voor klimaatgerelateerde kansen en risico’s. Onderwerpen die 
betrekking hebben op Mens & samenleving vallen onder de HRDirecteur. Governance 
ligt bij de General Counsel. De verantwoordelijke directeuren leggen over 
ESGontwikkelingen verantwoording af aan de CEO. 

Een werkgroep volgt relevante ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. 
Deze werkgroep bestaat uit de directeur Business Development, diverse senior 
managers, een vertegenwoordiger van de aandeelhouder en leden van de Raad van 
Commissarissen. Naast de werkgroep opereert een Greenteam dat initiatieven 
rondom ESG inventariseert, analyseert en uitvoert. Medewerkers van de afdelingen 
Operatie, Innovatie, Techniek, Commercie en HR hebben ieder hun eigen verant
woordelijkheden op het gebied van ESG en klimaatrisico’s.

GRESB is een internationale standaard voor het meten van duurzaamheidsprestaties 
van bedrijven. Sinds vijf jaar nemen wij deel aan GRESB en laten wij onze prestaties 
beoordelen. In 2021 scoorden we drie sterren op een schaal van vijf. Afgezien van 
het feit dat GRESB voor veel investeerders een belangrijke indicator is, helpt de 
GRESBscore ons intern om de aandacht voor duurzaamheid op een hoog niveau te 
houden. Het is onze ambitie om per 2025 minimaal 4 van 5 sterren te scoren.

Koole levert betrouwbare diensten door de kwaliteit van operationele, innovatie en 
veiligheidsprestaties continu te meten en te verbeteren. In het kader van kwaliteits
beheer laten wij onze activiteiten waar mogelijk certificeren en accrediteren, zowel 
voor ons bedrijf als geheel als de terminals afzonderlijk. Op Koole.com/certificates 
staat een overzicht van onze certificeringen.

Sinds de oprichting van VOTOB (Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven) is 
Koole Terminals lid van deze brancheorganisatie. VOTOB vertegenwoordigd de 
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interventies van buitenaf. We doorlopen momenteel het proces om aangewezen 
te worden als kritische infrastructuur voor de samenleving. We beschermen onze 
ITsystemen tegen misbruik, diefstal of uitval van buitenaf en van binnenuit. 
We monitoren en controleren het gebruik van ITapparatuur en alle tools en applica
ties die via het Koole Terminalsnetwerk zijn aangesloten. We verwachten van mede
werkers dat zij op verantwoordelijke wijze gebruik te maken van de ITsystemen van 
Koole Terminals en dat ze zich houden aan het geldende ICTprotocol. 

In 2021 hebben we onze inspanningen op het gebied van cybersecurity op verschil
lende manieren versterkt. Allereerst hebben we een nieuwe directeur Digitale 
Transformatie aangesteld en strategisch informatiebeveiligingsbeleid opgezet. 
Daarmee is het thema beter in de organisatie geborgd. Op procesniveau werken we 
sinds 2021 toe naar certificering volgens ISO 27001. Ook werken we aan uniforme
ring van informatiebeveiliging tussen de terminals en verbetering van de documen
tatie. Daarmee wordt de bedrijfsvoering aantoonbaar veiliger voor klanten en keten
partners en kunnen we ons als organisatie blijven verbeteren. De ICTmanager 
houdt digitale safety walks om de organisatie van systemen en infrastructuur te 
beoordelen. In 2021 hebben we een ‘awareness’programma geïntroduceerd om 
medewerkers bewust te maken van informatiebeveiliging en hen hierin te trainen.

Databescherming en privacy
We zijn verplicht om de gegevens te bewaren en beschermen die we ontvangen 
van klanten en medewerkers. We voldoen aan de verplichtingen voor gegevens
bescherming en privacy in alle landen waarin we actief zijn. Zorgvuldig omgaan met 
deze gegevens is van groot belang om ervoor te zorgen dat wij het vertrouwen van 
onze stakeholders kunnen behouden, zowel binnen de organisatie als extern. 
Dit vertrouwen is cruciaal voor het doorlopende succes van onze activiteiten.

Fysieke impacts van klimaatverandering
Koole onderkent de fysieke kansen en risico’s van klimaatverandering. Het over
stromingsrisico voor de Rotterdamse terminals is in kaart gebracht en beschouwen 
wij als beperkt. In het geval van hevige overstromingen en stormen, en een uit 
zonder  lijke tornado of tsunami, bestaat het risico op operationele onderbrekingen 
door het tijdelijk uitvallen van installaties. Verder kunnen extreem hoge of lage 
waterstanden het scheepvaartverkeer naar het achterland beperken. In tijden van 
extreme hitte geldt het ‘hitteplan’ met onder meer aangepaste werktijden. De 
reductie van energieverbruik bij extreme hitte is naar onze inschatting marginaal.

Mensenrechten
We vinden het belangrijk dat wij en de organisaties met wie wij samenwerken de 
universele mensenrechten respecteren. Dit verwoorden we ook in onze Gedrags
codes. We voeren actief beleid tegen onderwerpen als discriminatie en machts
misbruik. Zelf houden we ons als Nederlands bedrijf aan de nationale wet en regel
geving die er voor ons bedrijf gelden op het gebied van arbeidsvoorwaarden. 

Belastingen
Wij beschouwen belastingafdrachten als een bijdrage aan de maatschappij. Wij zijn 
een verantwoordelijke belastingbetaler: wij geven winst aan en betalen belasting in 
de landen waar wij economische activiteiten ontplooien. We betalen al onze belas
tingen volgens de wettelijke verplichtingen waaraan wij ons moeten houden. 

Klachtenmechanisme
Medewerkers die negatieve impacts ondervinden van onze bedrijfsvoering, kunnen 
deze melden bij de interne of externe vertrouwenspersoon. Klanten met klachten 
kunnen terecht bij onze klantenservice. Externe stakeholders die schendingen van de 
Gedragscode signaleren, kunnen hiermee terecht bij de Koole Terminals Compliance 
Communications. Indien gewenst kunnen zij anoniem een melding doen. 

Klanttevredenheid
Koole Terminals hecht grote waarde aan klanttevredenheid. De afdeling Customer 
Service onderhoudt dagelijks contact met klanten. Daarnaast houden we bij een 
aantal grote klanten ‘operational reviews’. Tijdens deze reviews evalueren we hoe 
de klant de dienstverlening ervaart en bespreken we onder meer met welke toe 
komstige ontwikkelingen klanten bezig zijn. Zo begrijpen we goed wat er bij onze 
klanten speelt en we onze dienstverlening tijdig hierop kunnen aanpassen. Klanten 
zijn over het algemeen te spreken over de dagelijkse afhandeling van leveringen, de 
opslag en de communicatie. Aandachtspunten zijn er op het gebied van wachttijden 
voor laden en lossen. We bouwen hiervoor nieuwe steigers en digitaliseren 
 communicatie en informatiestromen. 

Cybersecurity
Met de toenemende digitalisering in de bedrijfsvoering is cybersecurity inmiddels 
een steeds belangrijker onderwerp. We hebben het daarom ook ingebed in onze 
governance en geïntegreerd in het risicomanagement. Door de aard van onze 
dienst verlening is het van groot belang te voorkomen dat deze verstoord wordt door 
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Bestuur en toezicht

Corporate Governance

Managementteam
Onder de Raad van Bestuur fungeert een Managementteam. In 2021 bestond dit 
team uit de technisch directeur, commercieel directeur, HSEQdirecteur en de 
General Counsel/verantwoordelijk voor HR. Per 1 december 2021 is het 
Managementteam uitgebreid met de directeur Business Development en een 
Programmadirecteur. In 2022 groeide het team met een HRdirecteur, een directeur 
M&A en Strategy, en een directeur Digital Transformation. Naast het versterken van 
het Managementteam, wordt er sinds 2021 gewerkt aan een nieuwe, meer passende 
organisatie en governance structuur. 

Terminal managementteam
De drie grootste terminals van Koole werken met een eigen terminal management
team. Dit team is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de terminals. 
Het terminal managementteam legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Bestuur en toezicht 
in 2021

Koole Terminals Holding BV is een nietbeursgenoteerde 
besloten vennootschap, gevestigd in Zaandam met het 
Infrastructure Investment Fund als enige aandeelhouder. 
De governance van het bedrijf is gebaseerd op een volledig 
structuurregime. 

Raad van Bestuur (RvB)
De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding en algehele verantwoordelijkheid 
over de bedrijfsvoering. De RvB is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 
uitvoering van de strategie. De Raad bestaat uit drie leden: een Chief Executive 
Officer (CEO), een Chief Financial Officer (CFO) en een Chief Operational Officer 
(COO). Zij leggen verantwoording af aan de aandeelhouder en de Raad van 
Commissarissen. De bevoegdheden van de Raad van Bestuur liggen vast in een 
reglement en een statuut. 
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 Investment Committee (IC)
  De Investeringscommissie vervult in het geval van formele delegatie een advise

rende en leidende rol aan de RvC in de processen die leiden tot materiële 
 (des) investeringsbesluiten van de onder neming. De Commissie heeft vier leden 
 en vergadert tenminste viermaal per jaar. 

 HSEQ Committee
  De HSEQcommissie van Koole Terminals Holding BV monitort en adviseert over 

het Gezondheids en Veiligheidsbeleid van de onderneming. Ook houdt de 
Commissie zich bezig met milieu en kwaliteitsaangelegenheden en de implemen
tatie daarvan in lijn met het ondernemingsbeleid en geldende wet en regelgeving. 
De Commissie bestaat uit drie leden en overlegt minimaal viermaal per jaar. 

Raad van Commissarissen (RvC) 
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur. Ook geeft 
de RvC advies over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. De Raad van 
Commissarissen telde in 2021 zeven leden: een afgevaardigde namens de aandeel
houder en zes onafhankelijke commissarissen. Er is één vaste voorzitter. De RvC 
vergadert minimaal vier keer per jaar. De bevoegdheden en werkzaamheden van 
de RvC liggen vast in een reglement en een statuut. 

Vanwege de omvang, de diversiteit en de complexiteit van de te behandelen onder
werpen beschikt de Raad van Commissarissen over vijf permanente 
onderdeelcommissies:

 People and Rewards Committee (PARCO)
  De PARCO bereidt het advies aan de aandeelhouder voor over het remuneratie

beleid van Koole. Daarnaast geeft de PARCO advies aan de Raad van Commissaris
 sen over de jaarlijkse prestatie doelstellingen en de beoordeling. Ten aanzien van 
het Managementteam adviseert de PARCO de CEO over organisatieveranderin  gen, 
het aanstellen van het Managementteam, het Management Development plan, de 
beloning structuur en de jaarlijkse prestatiedoelstellingen. Drie RvCleden maken 
deel uit van de commissie. Zij vergaderen minimaal tweemaal per jaar.

 Nomination Committee (NOMCO)
  De NOMCO bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor over 

de successieplanning van de Raad van Bestuur en het Managementteam en de 
selectie van de leden van de Raad van Bestuur. Ook is de Commissie verantwoor
delijk voor het opstellen van het profiel en de selectie van de leden van de Raad van 
Commis sarissen. De commissie van drie leden vergadert minimaal eens per jaar. 

 Audit and Risk Review Committee (ARRC)
  De ARRC adviseert de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC voor over 

onder andere het toezicht op de kwaliteit van de financiële verslaggeving van 
Koole Terminals Holding BV en op de (beoordeling van de) effectiviteit van de 
interne risicobeheersings en controlesystemen. Daarbij ziet de ARRC toe op de 
naleving van wet en regelgeving ten aanzien van financiële zaken. De ARRC telt 
drie leden en vergadert ten minste vijfmaal per jaar. 
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Personalia van de Raad van Bestuur

John Kraakman

Benoemd
1 januari 2016

Nationaliteit 
Nederlands

Huidige positie
CEO

Beert Wassenaar

Benoemd
1 juli 2016

Nationaliteit 
Nederlands

Huidige positie
CFO

Tot 1 augustus 2022. Vanaf  
1 augustus treedt Minoes 
Redert in dienst als CFO van 
Koole Terminals.

Juriaan Steenland

Benoemd
1 november 2018

Nationaliteit 
Nederlands

Huidige positie
COO
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Personalia van de Raad van Commissarissen

Henk 
Rottinghuis

Benoemd
29 augustus 2016

Nationaliteit 
Nederlands

Commissies 
IC (voorzitter), PARCO & 
NOMCO 

Huidige positie
Voorzitter Raad van 
Commissarissen

Jabine  
van der Meijs

Benoemd
1 juli 2020

Nationaliteit 
Nederlands

Commissies 
PARCO (voorzitter) & 
NOMCO 

Huidige positie
Lid Raad van 
Commissarissen

John  
van den Bergh

Benoemd
5 september 2017

Nationaliteit 
Nederlands

Commissies 
HSEQ (voorzitter) 

Huidige positie
Lid Raad van 
Commissarissen

Coby  
van der Linde

Benoemd
1 juli 2020

Nationaliteit 
Nederlands

Commissies 
IC 

Huidige positie
Lid Raad van 
Commissarissen

Frank  
Dorjee

Benoemd
14 september 2016

Nationaliteit 
Nederlands

Commissies 
ARRC (voorzitter)

Huidige positie
Lid Raad van 
Commissarissen

Robert  
Hardy

Benoemd
17 juni 2016

Nationaliteit 
Australisch

Commissies 
NOMCO (voorzitter), 
ARRC, PARCO, IC & HSEQ 

Huidige positie
Lid Raad van 
Commissarissen

Niels  
von Hombracht

Benoemd
23 juni 2016

Nationaliteit 
Nederlands

Commissies 
IC & HSEQ 

Huidige positie
Lid Raad van 
Commissarissen
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Risicomanagement
Ons werk gaat gepaard met risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, veiligheid 
of financiën. Risicomanagement biedt ons inzicht in de risico’s, zodat we welover
wogen besluiten kunnen nemen ten aanzien van de beheersing ervan. We identifi
ceren, analyseren, evalueren risico’s en nemen maatregelen om risico’s te mitigeren. 
Dat doen we onder meer in milieueffect rapportages, RI&Erapportages, klant en 
medewerkerstevredenheidsonderzoek en HSEQprestatiedashboards. Ook laten 
we door externe partijen audits uitvoeren. Risicomanagement valt onder de verant
woordelijkheid van de CFO. 
Startpunt voor risicobeheer binnen Koole Terminals BV vormen de terms of 
 reference van de Audit & Risk commissie. We vatten onze belangrijkste risicothema’s 
samen in een risicomatrix. De Raad van Bestuur bespreekt de risicomatrix tweemaal 
per maand tijdens regulier overleg. De matrix komt ook aan de orde tijdens alle 
vergaderingen van de voltallige raad van commissarissen. Aanvullend daarop heeft 
er in 2021 tussen de commissarissen een uitgebreide risicodialoog plaatsgevonden.

Remuneratie
ESG maakt expliciet deel uit van het remuneratiebeleid van Koole. De relevante 
medewerkers boven CAO hebben individuele prestatiedoelstellingen op het gebied 
van ESG en HSEQ. Die zijn gekoppeld aan een kortetermijnbonus en bepalen – 
afhankelijk van de functie – 40 of 60% van de bonus. Een aantal functies neemt 
 daarnaast deel in een langetermijnbonusplan. Die langetermijndoelstellingen zijn 
gekoppeld aan de financiële prestaties van de onderneming. Vanaf 2022 zijn duur
zaam heidsdoelstellingen toegevoegd, zoals reductie van CO2uitstoot en de afname 
van omzet uit opslag van minerale brandstoffen.

In 2021 hebben we gewerkt aan een beloningsprogramma waarin alle medewerkers 
met een positie boven CAO mede beoordeeld en gewaardeerd gaan worden op 
basis van persoonlijke HSEQ en ESGdoelen en hun prestaties daarop. Dit 
programma is in 2022 uitgerold. Voor medewerkers die onder de CAO vallen, gelden 
algemene HSEQ en ESGdoelstellingen. We werken aan een systeem met persoon
lijke doelstellingen. Dit zal echter niet eerder dan na het aflopen van de huidige CAO 
van kracht kunnen worden. 
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Overige informatie

Over dit verslag

Met dit verslag geven we inzicht in de duurzaamheidsstrategie, activiteiten en prestaties van Koole 
Terminals BV. De scope van deze informatie is gelijk aan die van de financiële verslaglegging. Dit verslag betreft 
het kalenderjaar 2021. Het rapport is gepubliceerd op 28 juni 2022. Voor dit eerste verslag hebben we de GRI 
Standard 2021 als uitgangsunt genomen. We rapporteren de zogenaamde ‘general disclosures’ voor zover 
mogelijk en hebben een start gemaakt met het rapporteren van verschillend zogenaamde ‘topic disclosures’ 
voor materiële onderwerpen. Zie de GRI content index 2021. 

Materialiteitsanalyse
Voor het bepalen van de inhoud van het verslag hebben we een materialiteitsanalyse uitgevoerd, op basis van 
het ‘dubbele materialiteitsprincipe’. Dit betekent dat we zowel naar de impact van onze activiteiten op mens en 
milieu hebben gekeken als naar de impact van externe duurzaamheidsfactoren op de financiële prestaties van 
Koole. We zijn gestart met het opstellen van een lijst van mogelijk materiële thema’s op basis van diverse 
interne en externe bronnen en verwachtingen van stakeholders. Vervolgens hebben we de thema’s beoordeeld 
aan de hand van interviews met interne stakeholders. De thema’s zijn daarna gerangschikt door interne stake
holders en beoordeeld door het kernteam duurzaamheid. De Raad van Bestuur heeft de materialiteitsanalyse 
en matrix gevalideerd. 

Uitnodiging aan de lezer
We gaan graag in gesprek met lezers van het verslag die vragen hebben over ons bedrijf of de energietransitie. 
Wij nodigen iedereen van harte uit om contact met ons op te nemen via het emailadres.

Colofon
Koole Terminals BV
Sluispolderweg 67
1505 HJ Zaandam
The Netherlands
T. +31 75 681 28 12
E. info@koole.com

Concept, redactie, en 
realisatie
Koole Terminals BV, Zaandam
2Impact, Rotterdam
Gloedcommunicatie, Nijmegen

Ontwerp en vormgeving
Gloedcommunicatie, Nijmegen

Fotografie
Koole Terminals BV

© 2022 Koole Terminals BV  
Alle rechten voorbehouden.
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